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“Minder jild foar regels en rappor en, 
mear jild foar ús ynwenners.”



Dineke Wagenaar, 31 jier, Noardburgum
listlûker, kandidaat 1 

Tiemen Jongsma, 19 jier, Garyp 
kandidaat 3 

“In prot e ûnderwerpen yn jo direk e wenomjouwing wurde bepaald 

troch de gemeenteried. Jo kinne der in miening oer útsprekke op in 

jierdeifeestje, mar dat lost neat op. As riedslid kinst meidwaan oan de 
beslút oarming. Dat is foar my wichtich en dêrom stel ik my wer 
beskikber as kandidaat-riedslid. 

Ik bin sûnt 2018 ak y  foar de VVD om't dat nef ens my in positive 
nuchtere klup is. De VVD wol polityk bedriuwe troch foaral te sjen nei 

wat mooglik is en net al yd de oplossing direk  by de oerheid te 

sykjen. De VVD giet út fan de eigen krêf  fan inwenners en ûndernim-

mers. Foaral it skoalmastersfingerke net omheech."

Dineke Wagen r

“As jo in dúdlike miening hawwe, fyn ik it wichtich dat jo net 

oan 'e kant steane. It is goed dat jo ak y  meitinke hoe't jo 

wenomjouwing bet er makke wurde kin. Meidwaan oan politike 
beslút oarming is de skientme fan in demokrasy. 

Ik kies foar de VVD omdat dizze par ij ûndernimmers en 

ûndernimmende ynwenners fer sjintwurdiget. De VVD jout 

romte sadat elkenien syn of har kânsen gripe kin.”

Trienke Wijbenga

“Ik fyn it wichtich dat de jongere generaasje hjir bliuwe kin om te 
wenjen en te wurkjen. Der moat genôch goedkeape wenrûmte komme. 

Der binne op dit stuit net genôch wenningen foar de jongerein. Dat 

komt mooglik omdat der te min jongeren yn de gemeenteried sit e. De 

kommende jierren wol ik my graach ynset e foar betelbere húsfesting. 

Dêrom stel ik my beskikber as kandidaat-riedslid. 

Ik kies foar de VVD omdat de VVD in par ij is, 
dy't him weromhâldend opstel  en him benammen 

rjochtet op de kearntaken fan de oerheid. 
Sa bliuw  de betelberheid oerein.”

Ju e Ka inga

“Ik fyn it wichtich dat ús ynwenners 

op in noflike en gelokkige manier yn 

Ty sjerksteradiel wenje. Wy wolle 

behâlde wat goed giet. Dat is net 

fanselssprekkend. Dêr moat e wy alle 

dagen hurd foar wurkje. Sadat jo jo 

libben feilich en frij libje kinne. 

Dingen dy’t bet er kinne, sille wy ek 
echt bet er meitsje.”

Irene Ru e-Schippper

“Ik wol graach bydrage oan in maatskippij 

dêr’t ús ynwenners de frijheid hawwe om 

harren eigen kar te meitsjen. Dêrby sjoch ik 
goed nei helberens, goede ferdieling oer de 
ferskate doarpen, finansjele útjef en yn 

relaasje ta ef ek iviteit, ensafuor hinne. Fanwe-

ge myn af initeit mei spor  soe ik my hjir 

graach foar ynset e. Ik kies foar de VVD omdat 

dy par ij iepen stiet foar de kar rijheid foar 

elkenien.”

Peter van der Werf

"Wêrom’t ik polityk ak y  bin? Do kinst 

oan de sydline roppe en raze, mar do 

kinst ek de fuotbalskuon oandwaan, it 
fjild op gean en dy ak y  ynset e foar ús 

ynwenners. 

Ik kies dêrby foar de VVD om’t de VVD 

in folkspar ij is dy’t net fêstrustke sit yn 

syn ideeën en ek omtinken hat foar oare 
oplossingen.”

Tiemen J gsma
“Sûnt 2018 bin ik út namme fan de VVD riedslid yn 

de gemeente Ty sjerksteradiel. Yn de ried sjoch ik in 

prot e riedsleden dy’t oanhâldend ús ynwenners 

ideologysk belied oplizze. De measte ynwenners 

wolle in grut e kar rijheid hawwe as it om harren 

wen- en libbensomstannichheden giet. Ik kom 

graach op foar de stille mearderheid. 

Ik kies foar de VVD om’t VVD'ers faak sterke mienin-
gen hawwe. De VVD is in par ij dy't ek faak de 

saaklike kant besjocht sadat foarsjennings op 

termyn betelber bliuwe. De oerheid kin net alles 

betelje. De belestingdruk wurd  oars te heech. VVD 

Ty sjerksteradiel is in lokale politike par ij mei in 

prachtich netwurk yn oare gemeenten, op provins-
jaal, nasjonaal en ynternasjonaal nivo.”

Sj k Hoekstra

Ty sjerksteradiel

tink  lokaal

Trienke Wijbenga, 44 jier, Gy sjerk
kandidaat 6 

Sjaak Hoekstra, 49 jr, Burgum
kandidaat 2 

Peter van der Wer , 63 jier, Oentsjerk
kandidaat 4

Irene Rut e-Schipper, 66 jier, Burgum
kandidaat 8

Jurre Kamminga, 16 jier, Burgum
kandidaat 5



15022022

1. Wy wolle in ferbet ere service oan ús ynwenners, 

lykas oare iepeningstiden, moaiere túnen, bet er mean-

belied en alle fjir jin dagen leeg en fan de grize ôf alkon-

tener.

2. Wy wolle hurder avensearje mei wentebou by alle 

doarpen foar alle doelgroepen, mar benammen foar de 

jongerein en âlderein.

3. Wy wolle ús jongerein genôch kânsen jaan, sûnder 

dat wy al ús oare ynwenners ferjit e.

4. Wy wolle de ekonomy in ympuls jaan troch nije 

bedriuwen wolkom te hjit en en te wurkjen mei minder 

regels foar ûndernimmers.

5. Wy wolle in realistysk duorsumensbelied, wêrby't wy 

boppe op lanlik belied g in easken stelle oan ús ynwen-

ners. Gjin sinneparken op lânbougrûn.

6. Wy wolle ynwenners en ûndernimmers stimulearje 

om ak iviteiten te ûntwikkeljen dêr’t de mienskip profy  

fan hat.

7. Wy wolle tuskentroch g in ferheging fan de ûnreplik 

goedbelesting boppe op ‘e ynflaasjekorreksje.

8. Wy wolle in lykwicht tusken útjef en en ynkomsten. 

Wy rjochtsje ús op de kearntaken, minder amtners, 

minder rappor en en ekstern advys, mear

konkurrearjende ynkeap fan benammen pleatslike 

ûndernimmers en folle bet er hannelje by fer- en 

oankeaptransaksjes.

9. Wy wolle g in burokrasy by it út ieren fan soarchta-

ken. Sa is der mear tiid foar minsken en minder tiid 

foar papier. 

10. Wy wolle dat de plysje maklik tagonklik is. Sadat jo 

feilich libje kinne.

11. Wy wolle yngeand neitinke oer it eindig en fan de 

wurkmaatskippij mei Achtkarspelen, fusearje mei in 

oare gemeente of selsstannich trochgean. Wy freeg e 

ús hiel yd ôf “yn hokker foarm krije ús ynwenners en 

ûndernimmers de bêste tsjinst erliening foar in goede 

priis?”

12. Wy wolle saakkundige en betûf e bestjoerders yn 

it kolleezje fan b&w. It kolleeezje fân b&w, de 

gemeenteried en de amtners binne der foar de 

ynwenners. Net oarsom.

ÚS TOLVE HAADPUNTEN

ÚS 12 KANDIDAAT-RIEDSLEDEN
Folg e de neistlizzende QR-koade nei ús webside

IT HIELE FERKIEZINGSPROGRAMMA
Folg e de neistlizzende QR-koade nei ús webside

IT LIBERALE LÛD FAN DE LÊSTE JIERREN
Folg e de neistlizzende QR-koade nei ús webside

WOLLE JO DIT DOKUMINT YN IT NEDERLÂNSK LÊZE?
Folg e de neistlizzende QR-koade nei ús webside

Wolle jo reagearje? info@vvd y sjerksteradiel.nl of 06 - 15 15 17 80 (nei 17.00 oere). Wolle jo ús stypje? Stim VVD, list 4. 


